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Prefeitura de Guará retoma projeto 
educacional em parceria com a EEAR

Uma reunião entre repre-
sentantes da Prefeitura de 
Guaratinguetá e da EEAR 
(Escola de Especialistas da 
Aeronáutica) terminou com 
um acordo de cooperação 
firmado entre as partes 
para retomada do Profesp 
(Projeto Segundo Tempo, 
Forças no Esporte) na úl-
tima quarta-feira (16). A 
parceria promete atender 
quinhentas crianças em 
situação de vulnerabilidade 
social em Guaratinguetá.

A reunião debateu o pro-
jeto, as benfeitorias para 
as crianças atendidas e o 
acordo de cooperação entre 
as secretarias de Educação 
e Esportes em conjunto com 
a EEAR. De acordo com o 
Executivo, o objetivo da 
proposta é democratizar 
o acesso à prática cultural 
do esporte para promover 
o desenvolvimento integral 
de crianças, adolescentes e 
jovens.

Dos pontos listados pelo 
Município, constam ainda 
a formação dos jovens ci-
dadãos, afim de melhorar 
a qualidade de vida dos be-

neficiados. O projeto propõe 
oferecer práticas esportivas 
educacionais, para que as 
crianças e adolescentes 
mantenham uma interação 
efetiva que auxilie o desen-

volvimento integral.
“Super importante o nosso 

projeto em Guaratinguetá, 
com essa parceria com a 
escola de especialista onde 
temos quinhentas crianças 

em vulnerabilidade social 
trabalhando no contraturno 
dentro da escola, ajudando 
na formação dessas crian-
ças. Orgulho muito grande 
para nós participarmos 

desse projeto”, destacou o 
brigadeiro da Aeronáutica, 
Antônio Luiz Godoy Mioni, 
em comunicado publicado 
pela Prefeitura.

Para a secretária de Edu-

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Prefeito, brigadeiro da Aeronáutica e secretários de Educação e Esporte assinam acordo de cooperação, 
em plano que deve atender até quinhentas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social

O prefeito de Guaratinguetá Marcus Soliva, que assinou projeto para atender quinhentas crianças em situação de vulnerabilidade social
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cação, Elisabeth Sampaio, a 
retomada fortalece o núcleo 
educacional e estreita laços 
com alunos que estão em si-
tuação de dificuldades finan-
ceiras e sociais. “Tem sido 
um sucesso estarmos com 
essa parceria com a Escola 
de Especialistas da Aeronáu-
tica, um projeto belíssimo, 
que as famílias valorizam 
e os alunos também. São 
alunos do quinto ano, de 11 
escolas, e nós temos certeza 
que cada dia o sucesso será 
maior, agora contando com 
a escola-cívico militar em 
Guaratinguetá”, citou Elisa-
beth, ao fazer referência a 
outra proposta educacional 
aprovada no município, da 
escola cívico-militar.

O prefeito Marcus Soliva 
(PSC) citou que a retomada 
do projeto é importante 
para fortalecer o desenvol-
vimento educacional.

“Ajudando no desenvolvi-
mento das nossas crianças 
no lado do esporte, desper-
tar a paixão pelo esporte 
e também os princípios e 
valores morais através da 
educação que recebem aqui, 
com a música, o esporte, e é 
importante para o caráter e 
desenvolvimento emocional 
das crianças”.

Pinda acelera cemitério de Moreira César para esse semestre
Expectativa é concluir primeira fase e entregar espaço até o fim do ano; cemitério atual opera no limite da capacidade

Buscando aliviar o uso 
do cemitério municipal, 
Pindamonhangaba anun-
ciou que deve concluir, em 
maio, a primeira fase do 
cemitério de Moreira César. 
A obra, que foi anunciada 
em novembro de 2019, deve 
eliminar a contaminação de 
lençóis freáticos.

Segundo o cronograma 
de ações, a primeira etapa 
contempla a edificação da 
área administrativa, quatro 
salas de velório, estrutura e 
instalação de gradil na área 
frontal, além de pintura, 
parte elétrica e hidráulica. 
As laterais e os fundos serão 
fechados posteriormente. A 
área do cemitério é maior 
que 110 mil m², com possi-
bilidade de expansão.

Com a finalização da pri-
meira fase elaborada pela 
empresa Convale, a segunda 
etapa ficará sob a responsa-

bilidade da recém contrata-
da Multivale.

É esperado que a segunda 
fase seja iniciada em julho 
e finalizada até o fim do 
ano. Segundo a secretaria 
de Obras e Planejamento, 
haverá ainda a construção 
de mais de 1,7 mil lóculos 
para sepultamento com 
tubulação instalada e filtro 
anaeróbico, abrangendo até 
cinco mil unidades.

De acordo com o Municí-
pio, a empresa já começou 
o processo de compra dos 
materiais necessários e 
também a contratação de 
funcionários. "Toda a es-
trutura já virá pré-moldada, 
facilitando e acelerando 
a instalação, tudo já com 
acabamento, pintura espe-
cífica, de fácil higienização 
e outras características téc-
nicas", assegurou a respon-
sável pela pasta, Marcela 
Franco.

Ela garantiu que na tubu-
lação haverá a troca de gás 
carbônico por oxigênio, o 

que favorecerá a decom-
posição em menor tempo, 
eliminando formação de 
chorume e contaminação 

Bruna Silva
Pindamonhangaba

do lençol freático.
Autorização – Após con-

cluir o trabalho estrutural, o 
próximo passo é conquistar 

a liberação da Cetesb (Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo). Segundo 
Marcela, a cidade já possui 

a licença de instalação e o 
foco estará na licença de 
operação a ser validada 
pelo órgão.

Estrutura quase pronta para o cemitério construído no distrito de Moreira César; Prefeitura esperar inauguração para o primeiro semestre
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Secretária de Saúde vistoria obra em um posto do ESF em Cruzeiro

Foto: Reprodução PMC

Cruzeiro acelera obras 
nas ESF's da Zona Rural

Com um investimento 
municipal de R$ 300 mil, a 
secretaria de Obras e Servi-
ços Municipais de Cruzeiro 
segue com as reformas em 
cinco USF’s (Unidade de 
Saúde da Família) da zona 
rural. A Prefeitura preten-
de retomar atendimento à 
população em até quarenta 
dias.

A adequação dos prédios 
conta com obras para recu-
peração de paredes e pisos, 
trocas do mobiliário e parte 
elétrica nas unidades dos 
bairros Várzea Alegre, Bre-
jetuba, Entre Rios, Embaú 
Mirim e Passa Vinte.

Segundo a secretária de 
Saúde, Imaculada Concei-
ção, as novas estruturas 
devem garantir os atendi-
mentos de clínica médica, 
pediatria e ginecologia, 
além de aplicação de va-
cinas.

Durante as obras, os ser-
viços seguem sendo ofe-
recidos nas unidades de 
prédios municipais dos 
bairros rurais, como escolas 
municipais, além da unida-
de do Passa Vinte (que não 
oferecia os atendimentos 
dos postos em reforma) e 
ambulatórios, como a UBS 
2 Zona Rural.

A proposta é qualificar 
o serviço de saúde para 
população dos bairros mais 
distantes. “Entendemos a 
relevância deste serviço, 
considerando que nestes 
locais tem uma população 
que tem mais dificuldade 
de acesso, até mesmo pela 
localização em que residem. 
É um projeto com o intuito 
de melhor atender a popu-
lação”, frisou a secretaria 
de saúde, Imaculada Con-
ceição.

Os interessados podem 

Thamiris Silva
Cruzeiro

Saúde promete qualificar serviços 
para moradores de cinco bairros

Santa Casa aguardam por 
assinatura para retomar 
100% Ambulatório SUS de 
Especialidades em março
Depois de cinquenta dias sem renovação contratual, serviço deve 
ser normalizado no próximo mês, com investimento na ordem de 
R$ 2 milhões; são 14 especialidades com sequência de parceria

Na tentativa de desafogar 
os atendimentos reprimidos 
da atenção básica de Lorena, 
a Santa Casa aguarda a assi-
natura do novo convênio com 
a Prefeitura para operar com 
100% do Ambulatório SUS de 
Especialidades. A renovação 
deve contar com o investimen-
to de aproximadamente R$ 2 
milhões por um ano.

Anunciado pelo secretário 
de Saúde, Adailton José Pinto, 
de que seria renovado até o 
final de janeiro, o Ambulatório 
segue ativo, mas atendendo 
apenas especialidades básicas 
como clínica geral, ortopedia, 
pediatria e psiquiatria. Essas 
consultas referentes ao resi-
dual do contrato encerrado em 
dezembro.

Segundo o superintendente 
da Santa Casa, Dario Costa, a 
demora na negociação “foi à 
questão do pleito mesmo, de 
um convênio de médio prazo”.

Costa explicou que foi defini-
do um contrato de 12 meses ao 
invés de três, como o anterior, 
um investimento de R$ 2,2 
milhões no ano. “Estipulamos 
que fazer por três meses fica 
ruim tanto para a Santa Casa 
quanto para a secretaria e prin-
cipalmente para a população, 
que começa um atendimento 
médico e daqui a pouco você 

Rafaela Lourenço
Lorena

para pelas questões legais até 
que regem o contrato”.

A superintendência solicitou 
à Saúde, nesta semana, um le-
vantamento da regulação local, 
responsável pelos agendamen-
tos de consultas ambulatoriais 
e exames diagnose, sobre a 
maior necessidade do municí-
pio, para que as contratações 
da equipe médica fossem inicia-
das o quanto antes. De acordo 
com a resposta imediata da 
secretaria, foram identificadas 
como de mais urgência as 
especialidades de ortopedia, 
endocrinologia e neurologia.

A fila de espera por atendi-
mento, que chegou a quatro 
mil pacientes no início deste 
ano, pode ser reduzida com as 
14 especialidades que serão 
novamente contratadas após 
a assinatura da documentação.

Dario frisou que quanto 
maior a produção do Am-
bulatório, mais a Santa Casa 
receberá, porém, o superinten-
dente acredita que a demanda 
não seja recorrente. “Ela tem 
altos e baixos. Agora tem uma 
demanda reprimida que vamos 
atender. Então os primeiros 
meses há uma demanda maior 

Pacientes na sala de espera no Ambulatório de Especialidades de Lorena, que aguarda novo convênio
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e depois disso vai entrando 
numa curva de desaceleração 
até atingir um patamar nor-
mal”, destacou, se referindo aos 
atendimentos de apoio às UBS’s 
(Unidades Básicas de Saúde).

A equipe de reportagem 
do Jornal Atos procurou o 
responsável pela pasta para 
um posicionamento sobre a 
retomada dos serviços, mas 
nenhuma resposta foi enviada 
até o fechamento desta edição.

A expectativa é de que o 
Ambulatório volte a operar 
com todas as especialidades 
na primeira semana de março.

acessar o site da Prefeitura 
para outras informações so-
bre o andamento das obras, 
supervisionadas pelo prefei-
to Thales Gabriel (PSD), o 
secretário de Obras, Paulo 
Félix, além de Imaculada 
Conceição.

Mais obras na saúde – 
Com um novo prazo de 
quatro meses, a secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
retomou a reforma para am-
pliação da ESF (Estratégia 
Saúde da Família) da Vila 
Batista. A obra, que estava 
paralisada devido a quebra 
de contrato por conta da 
construtora que abandonou 
os trabalhos, tem o prazo 
final até maio.
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

Águas Piquete realiza projeto social que 
gera reflexão sobre uso consciente da água
A iniciativa propõe a mobilização comunitária como ponto de partida para a reeducação socioambiental

Com a expansão dos cen-
tros urbanos para novas 
áreas, torna-se ainda mais 
necessária a reeducação da 
população sobre o valor da 
água e consequentemente 
do meio ambiente. A Águas 
Piquete, que pertence ao 
Grupo Iguá, por meio de 
uma parceria com a Funda-
ção Energia e Saneamento, 
executa, no primeiro semes-
tre, o projeto “No Movimen-

Da Redação
Piquete

to das Águas”.
Viabilizado pelo Edital de 

Projetos Socioambientais 
da companhia, o objetivo 
da ação é gerar reflexão 
sobre esse recurso natural, 
em uma atividade a ser rea-
lizada na cidade de Piquete 
nesse primeiro semestre.

Segundo o diretor da 
Águas Piquete, Mateus Ba-
naco, o objetivo é fomentar 
projetos que estimulem o 
desenvolvimento socioam-
biental no município. “Uma 
de nossas metas contínuas 

é integrar a comunidade 
em ações educativas, que 
serão repercutidas a longo 
prazo, dos pais aos filhos, 
gerando uma população 
mais consciente de seus 
hábitos de consumo e co-
letivamente responsável”, 
afirma Banaco.

A iniciativa é aberta à co-
munidade local e irá selecio-
nar 25 pessoas para partici-
parem de oficinas com aulas 
teóricas e práticas, previstas 
para março, celebrando o 
Dia Mundial da Água. Para o 

encerramento do curso, está 
planejada a implantação de 
uma tecnologia ambiental 
de baixo custo relacionada 
ao uso da água que será 
instalada em local escolhido 
pela própria população.

Além da temática socio-
ambiental, o projeto “No 
Movimento das Águas” 
prevê a produção de um 
minidocumentário sobre o 
recurso como patrimônio 
cultural na cidade de Pique-
te, envolvendo o depoimen-
to de personagens locais.

A Iguá é uma companhia de 
saneamento, controlada pela 
IG4 Capital, que atua no ge-
renciamento e na operação de 
sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário 
por intermédio de concessões 
e de parcerias público-privadas. 
Uma das principais operadoras 
privadas do setor no país, atu-
almente está presente em 38 
municípios de seis estados brasi-
leiros – Alagoas, Mato Grosso, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, São 
Paulo e Paraná – por meio de 19 
operações que beneficiam cerca 
de 7,2 milhões de pessoas. A Iguá 
possui quatro pilares essenciais 
que orientam a realização das 
ações socioambientais em todas 
as suas unidades operacionais, 
constituindo o planejamento 
estratégico SERR – Segurança 

hídrica; Eficiência na produção e 
distribuição de água; Responsa-
bilidade na coleta e tratamento 
de esgoto; e Respeito às pessoas. 
Em 2020, a Iguá aderiu à Rede 
Brasil do Pacto Global (iniciativa 
das Nações Unidas), adotando e 
promovendo, em suas práticas 
de negócios, os Dez Princípios 
universalmente aceitos nas 
áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e com-
bate à corrupção. A companhia 
foi eleita, em 2020, pelo quarto 
ano consecutivo, uma ótima 
empresa para se trabalhar pela 
consultoria Great Place to Work 
(GPTW). Atualmente, emprega 
cerca de 1,5 mil pessoas. O nome 
Iguá é uma referência direta ao 
universo em que atua: em tupi-
-guarani, “ig” quer dizer água.
www.igua.com.br

Sobre a Iguá Saneamento

Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
Av. Coronel Domiciano, 92 Centro – Cachoeira Paulista – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 015/2021 - Edital nº 15/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 100/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global.
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA ENTREGA PARCELADA,CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de junho de 2021
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.
LOCAL  DA  REALIZAÇÃO DA  SESSÃO: Sala  de  reuniões  da  Prefeitura  Municipal  de
Cachoeira Paulista - SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro, Cachoeira
Paulista/SP, CEP 12.630-000. 
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras  da Prefeitura
Municipal de Cachoeira Paulista – SP, localizada na Av. Coronel Domiciano, nº 92, Centro,
Cachoeira  Paulista/SP, CEP 12.630-000.  Email:  licitacoes@cachoeirapaulista.sp.gov.br –
Telefones: (12) 3186-6022 / (12) 3186-6010.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO 

LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE II, 

inscrita no CNPJ 26.669.825/0001-97 localizada na Avenida “Um”, número 170, Loteamento 

Colonial Village II, cidade de Pindamonhangaba/SP, CEP 12400-970, devidamente representada 

por seu Presidente Sr. Rubens Freire Gonçalves, em atendimento ao descrito no Estatuto Social 

em seu artigo 4º, Parágrafo Segundo, convoca através do presente Edital, os Associados, para 

a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 10 de março de 2022, nas 

dependências da Associação, sito à Rua Chafariz, 261, Pindamonhangaba-SP, em primeira 

convocação às 19h00 com a maioria absoluta dos associados e em segunda convocação as 

19h30 com qualquer número de associados presentes para Deliberar e Votar a Ordem do dia: 

 
 

1) Revogação da Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Controlador de 
Acesso e Vigia Rondante e outros assuntos pertinentes da empresa Oliveira & 
Oliveira Serviços de Segurança – Alvo Segurança. 

 
 

Observações: 
Os associados poderão se fazer representar por procuração, com firma reconhecida e, somente 

os associados adimplentes com suas obrigações sociais terão direito ao voto (Art. 4º, Parágrafo 

Único,do Estatuto Social). 

 
Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2022 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO LOTEAMENTO COLONIAL VILLAGE I 
.Rubens Freire Gonçalves 

Presidente 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA 02/2022. 
EDITAL N° 018/2022 PROC. ADM. MUN. n° 020/2022. 
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica, proprietária de plataformas de 
cursos na área de Tecnologia da Informação na modalidade (EaD), para oferta 
gratuita e de livre acesso a população, em conformidade com as condições e 
exigências estabelecidas no Termo de Referência.   
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 21 de MARÇO 
de 2022, às 09:30 horas (horário de Brasília).
LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala 
de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, 
localizada na Rua Coronel Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, 
CEP 12.630-000.
EDITAL da Chamada Pública na íntegra poderá ser consultado na Sala de 
Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – SP, 
localizada na Rua Coronel Domiciano, nº92, Centro, Cachoeira Paulista/SP, 
CEP 12.630-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site www.cachoeirapaulista.
sp.gov.br.

 Prefeitura Municipal de Cruzeiro 
Estado de São Paulo 

 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 
REPUBLICAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal torna público que em virtude do Pregão Presencial 
em epígrafe ter sido DESERTO, Objeto: Registro de preços visando a 
aquisição de gás de cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Cruzeiro, de acordo com especificações constantes no Anexo 
I do Edital. 
Fica determinada nova data para realização do certame: 
Abertura: 28/02/2022 – Sessão Pública: 15/03/2022 – 09h30min. 
O Edital estará à disposição para retirada pelo site 
www.cruzeiro.sp.gov.br, a partir da data de abertura. 
 

Cruzeiro, 25 de fevereiro de 2022. 
Thales Gabriel Fonseca 

Prefeito Municipal 
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O Pronto Socorro de Guará, que funciona atualmente nas dependências do Frei Galvão; Câmara convoca

Câmara convida Saúde e Hospital Frei Galvão para 
discussões sobre o Pronto Socorro de Guaratinguetá
Gestão é alvo de debate após reclamações; vereadores querem esclarecer dúvidas sobre demora em atendimentos e valores

A Câmara de Guaratinguetá 
oficializou o convite à secre-
tária municipal de Saúde, Ma-
ristela Macedo, e aos gestores 
do Hospital Frei Galvão, que 
administram o Pronto Socorro, 
na tentativa de esclarecer as 
reclamações feitas por mora-
dores pela demora no atendi-
mento médico. A proposta foi 
debatida na sessão do último 
dia 15 e confirmada na sessão 
desta terça-feira (22).

Mas há queixas também da 
administração do hospital, 
referentes aos valores contra-
tuais defasados, após o registro 
da alta frequente dos preços 
de insumos e medicamentos.

Prefeitura e Hospital Frei 
Galvão mantêm ativas discus-
sões sobre as prestações de 
serviços para o Pronto Socorro 
desde o início deste ano. Em 
janeiro, o hospital suspendeu 
parcialmente os atendimen-
tos do PS sob alegação de 
ter atingido sua capacidade 
máxima, em razão da grande 
demanda de pacientes com sín-
dromes gripais e da escassez 
de insumos e medicamentos, 
provocada pela alta dos preços. 
A interrupção durou um dia, 
após reunião entre as partes 
que determinou a retomada 
dos serviços.

Mas a gestão do Pronto 
Socorro voltou a ser colocada 
em xeque uma semana depois 
do primeiro entrave. Enquanto 
a gestão do hospital apresen-

tou os motivos da suspensão 
parcial dos atendimentos, a 
Prefeitura informou que foi 
surpreendida com “entraves 
jurídicos” que impediam a 
continuidade do acordo e 
confirmou a abertura de um 
chamamento público para con-
tratação de uma organização 
social para administrar o PS.

Desde então, o Pronto So-
corro permanece sob gestão 
do Hospital Frei Galvão e é 
a principal porta de entrada 
de emergência e urgência no 
município, que também recebe 
pacientes de outras cidades. Na 
Câmara, a pauta ganhou força 
após a sessão do último dia 15. 
Os vereadores confirmaram 
que têm recebido queixas de 
moradores sobre demora nos 
atendimentos, durante defesa 

do requerimento de Fabrício 
Dias (MDB). Marcelo da Santa 
Casa (PSD) pediu que a Casa 
oficializasse convite aos gesto-
res do Hospital e a secretária 
de Saúde, para sabatina na 
Casa.

“Em virtude dos sérios pro-
blemas apresentados no Pron-
to Socorro, que funciona nas 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

dependências do Hospital Frei 
Galvão, que se arrastam e se 
agravam desde o último ano, 
tenho insistido nas discussões 
na Câmara, os quais propus 
diversos requerimentos. As 
discussões, assim sendo, têm 
sido constantes”.

O parlamentar contou ainda 
que a sessão tem como objetivo 
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Prefeitura de Aparecida publica decreto de 
emergência para áreas afetadas por chuvas
Bairros dos Motas e Bonfim estão entre os mais prejudicados; Exército firma acordo para auxiliar município

A Prefeitura de Aparecida 
publicou um decreto de 
emergência no último do-
mingo (18), após um longo 
período de intensas chuvas 
que castigaram a cidade 
entre os dias 16 de janeiro e 
15 de fevereiro. Entre as re-
giões mais afetadas estão os 
bairros de Bonfim e Motas.

O acesso ao bairro dos 
Motas está interditado des-
de o último dia 2, quando 
parte da estrada na zona 
rural cedeu após uma forte 
pancada de chuva. A Defesa 
Civil do município decidiu 
interditar a estrada por falta 
de segurança da via, tanto 
para quem trafega com 
veículos como para quem 
transita a pé. Foi iniciado 
um trabalho de recuperação 
do acesso, mas que ainda 
não foi concluído.

Para chegar até o bairro 
os moradores precisam 
acessar a região pela cidade 
de Guaratinguetá. O bairro 
dos Motas foi um dos que 
mais sofreram com as chu-
vas, assim como o Bonfim, 
também castigado por en-
xurradas desde janeiro.

Com a publicação do de-
creto, o prefeito Luiz Carlos 
de Siqueira, o ‘Piriquito’ 

(Podemos), autoriza a mobi-
lização de todos os órgãos 
municipais para atuarem 
sob coordenação da Defesa 
Civil de Aparecida, na re-
construção das áreas mais 
afetadas pelos temporais. 
Estão autorizadas ainda 
campanhas de arrecadação 
de recursos para fortalecer 
a assistência aos moradores 
vítimas das tempestades.

O documento cita ainda 
que os agentes da Defesa 
Civil poderão determinar 
a evacuação de moradores, 
caso o imóvel esteja em 
área considerada de risco 
iminente.

Com base na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, a Pre-
feitura também confirmou a 
dispensa de licitação para 
o período de vigência do 
decreto, que foi fixado para 
180 dias.

O coordenador da Defesa 
Civil de Aparecida, Allan 
Siqueira, foi procurado 
pela reportagem do Jornal 
Atos, mas não pôde aten-
der. Em entrevista à Rádio 
Pop, ele revelou que, de 
forma emergencial, houve 
a definição da convocação 
do Exército para auxiliar 
nos reparos. “O segundo 
batalhão já mandou um 
grupo de reconhecimento, 
estivemos percorrendo toda 
a região dos Motas e Bonfim 

vendo os pontos críticos, e 
o Exército agora está pre-
parando o relatório que vai 
mostrar nossas opções, o 
que eles podem nos ajudar 
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para retornar à situação a 
normalidade”.

Ainda de acordo Siqueira, 
mesmo com a baixa de chu-
vas nesta semana, as con-

Obra de acesso a bairro da zona rural de Aparecida; decreto tenta acelerar trabalhos em áreas de risco com apoio de homens do Exército
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dições de tráfego nas duas 
regiões estão melhores, mas 
existem ainda oito pontos 
críticos para trafegabilida-
de de veículos. Os reparos 

podem começar na próxima 
semana, já que o solo das 
duas áreas permanece en-
charcado e impróprio para 
trabalhos.

“colocar os problemas na mesa, 
ouvirmos os dois lados, ques-
tionarmos e procurássemos 
uma saída, com uma solução 
para os principais problemas”.

A sessão foi marcada para o 
próximo dia 8. São aguardados 
representantes da secretaria 
de Saúde e do Hospital Frei 
Galvão.


